Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
w
Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Stanisławiu Górnym



Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję

dróg

oddechowych

oraz

gdy

domownicy

nie

przebywają

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.


Uczniowie mogą być przyprowadzani i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.



Uczniowie wchodzą do szkoły różnymi wejściami:
o Klasy I-III – wejście korytarzem nauczania początkowego (wyjście
ewakuacyjne),
o Klasy IV-VIII – wejście główne
Zasada ta nie obowiązuje przy wychodzeniu klas (różne godziny
wyjścia).



Nauczyciel, pracownik szkoły, uczeń wchodzi na teren szkoły w maseczce
i dezynfekuje ręce.
(Jeżeli uczeń nie może nosić maseczki, Rodzice piszą stosowne oświadczenie
(zalecana jest przyłbica)).



Uczeń

klasy

I-III

jest

odbierany

przy

drzwiach

przez

nauczyciela

i odprowadzany do szatni.


W szatni nauczania początkowego mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.



Po zakończonych zajęciach nauczyciel klas I-III sprowadza dzieci do szatni.
Ubrany uczeń zostaje przekazany rodzicowi czekającemu przed wejściem.



Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum.
Jeżeli Rodzic potrzebuje kontaktu z nauczycielem, wchodzi na teren szkoły
w maseczce i dezynfekuje ręce.
Spotkania z nauczycielami należy ustalać po lekcjach uczniów, w godzinach
porannych nauczyciele pełnią dyżur związany z bezpieczeństwem uczniów.

Preferowany kontakt Rodziców z nauczycielem lub sekretariatem – telefoniczny
lub mailowy.


Nauczyciel, pracownik szkoły, uczeń nosi maseczkę w przestrzeniach
wspólnych (szatnia, korytarz). W sali lekcyjnej można ściągnąć maseczkę.



Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych miejscach (sala lub korytarz).
Przy sprzyjających warunkach pogodowych na zewnątrz budynku.



Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy wg potrzeb uczniów adekwatnie
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.



Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowego, w których nie można
zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.



Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować są usunięte z sali, lub
uniemożliwiony jest do nich dostęp. Pomoce naukowe wykorzystywane
podczas zajęć są systematycznie czyszczone i dezynfekowane.



Śniadanie uczniowie spożywają w klasach.



Każda klasa ma przydzielone pomieszczenie, które jest systematycznie
wietrzone (po każdej lekcji, w razie potrzeby także w trakcie) i codziennie
dezynfekowane.



Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie użyty w razie potrzeby
skontrolowania temperatury ucznia lub pracownika i po każdym użyciu będzie
dezynfekowany.



Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel –
uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu (min. 2 m odległości od innych osób). Niezwłocznie zostaną
powiadomieni Rodzice o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.



Wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów obowiązują ogólne zasady
higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć
ręce lub zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.



Uczeń powinien posiadać własne przybory, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia , w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami.



Jeżeli uczeń będzie korzystał ze świetlicy, należy podpisać stosowne
oświadczenie u Pani Emilii Byrskiej. Ze względu na sytuację pandemii
pierwszeństwo korzystania z opieki mają uczniowie Rodziców pracujących
zawodowo. Na świetlicy obowiązuje regulamin uwzględniający bezpieczeństwo
w czasie epidemii (dokładne zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej zostaną
przekazane zainteresowanym Rodzicom i uczniom).



Uczniowie korzystają z biblioteki zgodnie z procedurami przygotowanymi przez
opiekuna biblioteki (książki z okładkami z tworzyw sztucznych podlegają
kwarantannie 72 godziny, a książki z okładkami papierowymi 24 godziny).

Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
i obowiązuje do odwołania. W razie potrzeby oraz bieżących wytycznych zastrzega
się możliwość wprowadzenia zmian.

